Artikel 25 Waarde - Archeologie

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde – Archeologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor andere daar voorkomende bestemmingen,
mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige archeologische waarden.

25.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van
deze bestemming, met uitzondering van:
a.

ver-/nieuwbouw van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande oppervlakte van het gebouw niet wordt
vergroot of veranderd en niet dieper dan ter plaatse van de bestaande fundering wordt gebouwd;

b.

de bouw van een bijbehorend bouwwerk of de uitbreiding van een bestaand hoofdgebouw met ten hoogste
100 m² en dieper dan 0,5 meter;

c.

activiteiten waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist;

d.

bouwen binnen het bouwvlak, tenzij er sprake is van vastgestelde archeologische resten of dat er sprake is
van een cultuurhistorisch waardevol object of monument.

25.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een afwijking verlenen van het bepaalde in 25.2 en toestaan dat in de andere bestemmingen
gebouwen worden gebouwd mits wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden:
a.

de aanvrager van de omgevingsvergunning blijkens archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat op de
betrokken bouwlocatie geen archeologische waarden aanwezig zijn;

b.

de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd waarin wordt aangetoond dat de
archeologische waarden van het terrein naar het oordeel van de burgemeester en wethouders in voldoende
mate wordt veiliggesteld;

c.

de betrokken archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade
wordt voorkomen door aan de afwijking regels te verbinden, gericht op:
1.

het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden
behouden;

2.

het doen van opgravingen;

3.

het begeleiden van de bodemverstorende ingrepen door een archeologisch deskundige.

25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

25.4.1 Verbod
Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden van het bevoegd gezag de volgende werken en/of

werkzaamheden te verrichten ingeval het gaat om ingrepen buiten het bouwvlak en/of ingrepen binnen het bouwvlak
daar waar sprake is van vastgestelde archeologische resten of als het gaat om een cultuurhistorisch waardevol object
of monument en/of ingrepen die gelijk of groter zijn dan 100 m² en dieper dan 0,5 meter:
a.

afgraven, ophogen, vergraven, diepploegen, egaliseren, indrijven;

b.

draineren, onderbemalen, stuwen, graven sloten;

c.

planten, omzetten grasland/bouwland naar boomteelt en/of sierteelt;

d.

verharden oppervlakte van meer dan 100 m², leidingen leggen;

e.

aanleg tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen.

25.4.2 Uitzonderingen
Het in lid 25.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
a.

betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;

b.

reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

c.

mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

